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ΟΤούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου επέκρινε την απόφαση των ΗΠΑ να
επαναφέρουν σε ισχύ τις κυρώσεις εναντίον της πετρελαϊκής και ναυτικής βιομηχανίας του Ιράν,
επισημαίνοντας ότι είναι επικίνδυνο να απομονώνεται η Τεχεράνη και άδικο να τιμωρείται ο λαός
της, μετέδωσε το πρακτορείο Anadolu.
"Δενπιστεύουμε ότι μπορεί να επιτευχθεί κάποιο αποτέλεσμα με τις κυρώσεις. Πιστεύω ότι ο
διάλογος και οι διαπραγματεύσεις είναι πιο χρήσιμοι από τις κυρώσεις", τόνισε ο Τσαβούσογλου
μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Ιαπωνία, όπου πραγματοποιεί επίσκεψη.
Ηαπόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει στόχο να πλήξει την οικονομία του
Ιράν που βασίζεται στο πετρέλαιο και να αναγκάσει την Τεχεράνη να περιορίσει το πυρηνικό και
βαλλιστικό της πρόγραμμα και τη στήριξή της σε ομάδες στη Συρία, την Υεμένη, τον Λίβανο και
άλλες περιοχές της Μέσης Ανατολής.
ΗΟυάσινγκτον έχει δεσμευθεί να εμποδίσει όλες τις εξαγωγές αργού από το Ιράν, όμως σε πρώτη
φάση έχει επιτρέψει σε οκτώ χώρες –την Κίνα, την Ινδία, τη Νότια Κορέα, την Ιαπωνία, την Ιταλία,
την Ελλάδα, την Ταϊβάν και την Τουρκία – να συνεχίσουν τις εισαγωγές.
ΗΤουρκία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές για να καλύψει τις ενεργειακές της
ανάγκες και το Ιράν αποτελεί μια από τις βασικές πηγές πετρελαίου χάρη στην εγγύτητα των δύο
χωρών και την ποιότητα του αργού του.
ΟΤσαβούσογλου δήλωσε επίσης ότι δεν είναι εύκολο για κάποιες χώρες, περιλαμβανομένης της
Τουρκίας και της Ιαπωνίας, να βρουν άλλες πηγές ενέργειας προκειμένου να συμμορφωθούν με
τις αμερικανικές κυρώσεις.
Σεό,τι αφορά την υπόθεση της δολοφονίας του Σαουδάραβα δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι στο
προξενείο της χώρας του στην Κωνσταντινούπολη ο Τσαβούσογλου επανέλαβε ότι η Σαουδική
Αραβία έχει ευθύνη να μάθει τι συνέβη στο πτώμα του, ενώ τόνισε ότι η Άγκυρα δεν πιστεύει πως
ο βασιλιάς Σαλμάν ζήτησε τη δολοφονία του. Ωστόσο πρόσθεσε ότι δεν είναι δυνατόν να μεταβεί
στην Τουρκία μια 15μελής ομάδα για να δολοφονήσει έναν Σαουδάραβα πολίτη χωρίς να έχει

λάβει εντολές.
ΟΤούρκος υπουργός επεσήμανε ότι οι αρχές της χώρας του διαθέτουν επιπλέον πληροφορίες, τις
οποίες θα μοιραστούν όταν η Άγκυρα είναι βέβαιη ότι έχει ολοκληρωθεί η έρευνα.
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